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De rol van gezondheid op staartbijten 

Beschikbare kennis 

Wat zegt de wetenschap? 

Staartbijten houdt op twee manieren verband met gezondheid:  

Ten eerste lopen slachtoffers van staartbijten een verhoogd risico op infec$es doordat bacteriën bin-

nendringen via de staartwond. Gewrichtsontsteking, infec$e van de luchtwegen en de interne abcessen 

zijn bekende gevolgen van staartbijten. Slachtoffers van staartbijten groeien ook minder. De infec$es 

en de verminderde groei leiden samen tot economische schade voor producenten als gevolg van een 

lager slachtgewicht en afwaardering van het karkas. Bovendien leiden staartbijten en de daaruit voort-

vloeiende nega$eve effecten op gezondheid tot een duidelijke afnamen van het welzijn van de varkens 

waarvan de staart is aangevreten. 

Ten tweede kan een slechte bedrijfsgezondheid een risicofactor zijn voor een uitbraak van staartbijten. 

Bedrijven met rectum prolaps en luchtwegaandoeningen hebben meer kans op staartschade. Zowel 

poot problemen als longproblemen waren sterk gecorreleerd met staartschade, maar het is moeilijk te 

zeggen eerst optrad; het gezondheidsprobleem of staartbijten. Daarom hebben we meer kennis nodig 

om te begrijpen hoe gezondheid kan bepalen of een varken een bijter wordt of een slachtoffer. 

Ac�es 

Houd uw varkens gezond. Dat is goed voor de produc$viteit en helpt ook staartwonden door 

staartbijtuitbraken tegen te gaan. 

 Als varkens tekenen van ziekte vertonen, wees dan extra alert op staartbijten. 

 Verwijder slachtoffers van staartbijten onmiddelijk om verdere schade te beperken en behandel 

ze zoals de dierenarts voorschrij1. 

Nieuwe inzichten van FareWellDock 

Het sociale gedrag van zieke varkens verschilt van dat van 

gezonde hokgenoten: 

* Varkens met osteochondrose worden meer besnuffeld en 

in de staart gebeten door hun hokgenoten dan gezonde 

varkens. En varkens met een milde luchtwegaandoening 

hebben de neiging om meer op de oren en staarten van 

hokgenoten te bijten dan gezonde varkens. 

* Voorlopige gegevens wijzen er op dat een lichte ontste-

king kan de ac$viteit vermindert, en het kan het be-

snuffelen en aangevalsgedrag van andere varkens ver-

minderen.  

Nadere informa�e 

 

FareWellDock Website: www.farewelldock.eu 

Preven$e van gezondheidsproblemen is goed voor dierenwelzijn en voor econo-

mie. Maar helpt het ook om staartwonden door staartbijten te voorkomen? 


